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Προς   
τον Αξιότιµο 
κ. Μάριο Σαλµά 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 

Χαλάνδρι, 23 Ιουλίου 2012 
 

Θέµατα άµεσης προτεραιότητας για επίλυση 
 
Αγαπητέ κύριε Σαλµά, 
 
Στο πλαίσιο της εξεύρεσης λύσης στα φλέγοντα θέµατα της υγείας και σε συνέχεια 
της πολύ θετικής συνάντησης που είχαµε θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας τα 
ακόλουθα: 
 
1. Άµεση επίλυση χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ και των δηµοσίων νοσοκοµείων 
Η κατάσταση από τα εκκρεµή χρέη τους προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις και 
τους άλλους εταίρους µας της αλυσίδας διανοµής του φαρµάκου είναι ασφυκτική µε 
αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή των πολιτών της χώρας. Είναι 
πρωταρχικής σηµασίας η µόνιµη και βιώσιµη επίλυση της χρηµατοδότησης του 
ΕΟΠΥΥ και των δηµοσίων νοσοκοµείων και της οµαλοποίησης των πληρωµών, ώστε 
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα και τις 
θεραπείες.  
 
2. Εκκρεµή χρέη δηµοσίων νοσοκοµείων, ΕΟΠΥΥ και στρατιωτικών 

νοσοκοµείων   
Το πρόβληµα των χρεών διαιωνίζεται και πλέον προσλαµβάνει ξανά εκρηκτικές 
διαστάσεις, δεδοµένου ότι έχει παγώσει η ροή οποιασδήποτε πληρωµής εδώ και 
πολλούς µήνες. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, αντιµετωπίζουν οξύτατο πρόβληµα 
συνέχισης της διανοµής των φαρµάκων τους, όταν τα χρέη προς αυτές ως σήµερα 
ξεπερνούν το ασύλληπτο ύψος των 1,65 δισ. ευρώ!  
 
Γι’ αυτό και χρειαζόµαστε άµεσα:  
Α. Χρονοδιάγραµµα, εντός Ιουλίου, αποπληρωµής των χρεών εντός του έτους. 
Μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει να µας καταβληθούν τουλάχιστον € 200 εκ. ως ένα 
µήνυµα καλής θέλησης εκ µέρους της νέας ∆ιακυβέρνησης.  
Β. Άµεση επέκταση του συµψηφισµού όλων των εκκρεµών χρεών του ∆ηµοσίου 
προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µε όλες τις εκκρεµείς οφειλές των τελευταίων 
προς το ∆ηµόσιο από οποιαδήποτε αιτία.  
 
3. Άµεση έκδοση ∆ελτίου Τιµών µε νέα φάρµακα  
Από το τέλος ∆εκεµβρίου 2010 δεν έχει εκδοθεί κανένα ∆ελτίο Τιµών µε νέα 
φάρµακα και αυτό στερεί από τους Έλληνες ασθενείς την πρόσβαση σε 
κρισιµότατες για τη ζωή θεραπείες καθώς και σε γενόσηµα φάρµακα. Η Πολιτεία 
δηµιούργησε ασθενείς δύο «ταχυτήτων» µεταξύ ελλήνων και ευρωπαίων 
συµπολιτών µας.  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 της 
Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3(α)/οικ.33013 (ΦΕΚ 983/Β/30.3.2012) σε συµµόρφωση 
µε την κοινοτική Οδηγία 89/105, πρέπει να εκδίδονται ∆ελτία Τιµών µε νέα 
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φάρµακα κάθε 90 ηµέρες. Τα ανωτέρω φάρµακα που εκκρεµούν ήδη 19 µήνες 
αφορούν σοβαρές παθήσεις, οι οποίες έως τώρα παραµένουν αθεράπευτες.   

� Μεταστατικός Καρκίνος του Προστάτη 
� Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία 
� Μεταστατικό Μελάνωµα  
� Μεταµόσχευση  
� Ηπατίτιδα C 
� Πνευµονική υπέρταση 
� Οζώδης Σκλήρυνση 
� Κυστική Ίνωση  
� Σπάνιες Ασθένειες κλπ 

 
4. ∆ιαφάνεια:  

Εφαρµογή δοµικών µεταρρυθµίσεων: 
Άµεση προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην καθολική εφαρµογή της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η τελευταία σε συνδυασµό µε τα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα καθώς και τη µηχανοργάνωση τόσο των ασφαλιστικών ταµείων όσο 
και των νοσοκοµείων, θα οδηγήσουν στην επίτευξη της καταπολέµησης της 
σπατάλης, αλλά και της όποιας απάτης, καθώς αποτελεί το ισχυρότερο όπλο για 
διαφάνεια στο χώρο της υγείας.  

  

5. Παρακολούθηση αλλά και στοχοποίηση των  υπολοίπων δαπανών (κέντρων 
κόστους) υγείας σε νοσοκοµεία και ΕΟΠΥΥ  

Οι προηγούµενες κυβερνητικές παρεµβάσεις είχαν, µονότονα και χωρίς βιώσιµο 
αποτέλεσµα για την υγεία, στοχεύσει το φάρµακο.  

Θυµίζουµε ότι το µερίδιο συµµετοχής των φαρµακευτικών επιχειρήσεων είναι µόλις 
18% των συνολικών δηµοσίων δαπανών της υγείας.  

60%*4/12=18%: 

• € 12 δισ. είναι η δηµόσια δαπάνη υγείας 
• € 4 δισ. είναι η δηµόσια συνολική φαρµακευτική δαπάνη (το 2009 ήταν ~7) 
• 60% είναι η συµµετοχή της βιοµηχανίας στην τελική λιανική τιµή του 

φαρµάκου   
 
6. Οµόλογα/PSI 
Είναι απολύτως απαραίτητο να υλοποιηθεί άµεσα η δέσµευση της νεοσυσταθείσας 
Κυβέρνησης σχετικά µε την τακτοποίηση του επιχειρηµατικά καταστροφικού και 
ανεπίτρεπτου «κουρέµατος» των οµολόγων ειδικού τύπου τα οποία έδωσε η 
Πολιτεία προς εξόφληση των καθυστερούµενων οφειλών των νοσοκοµείων για τα 
έτη 2007-2009 στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Η ζηµία από το «κούρεµα» της 
παράλογης ένταξής τους στο PSI έφτασε µόνο για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
το €1 δισ.  
 

 

 



Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32 Halandri, ATHENS, GREECE 

TEL (+30 210) 6891 101 FAX (+30 210) 6891060 
e-mail: sfee@sfee.gr 

 

www.sfee.gr 

Κύριε Υπουργέ, 

Ο ΣΦΕΕ και εγώ προσωπικά δεσµευόµαστε να είµαστε σύµµαχός σας στις τόσο 
αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα επιχειρήσετε να εφαρµόσετε στον 
κλάδο της υγείας.  

Σας ευχόµαστε και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας.  
 

Με εκτίµηση, 
 

  
 
 
 
 
Πασχάλης Αποστολίδης           Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
Αντιπρόεδρος        Πρόεδρος 


